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ПРОТОКОЛ № 28 

засідання комісії з питань ТЕБ та НС  

 

 
 

 

 

08.10.2020 року                 м. Старокостятнинів 

                

                                               

Головував:                     Володимир БОГАЧУК– перший заступник міського 

голови 

 

  

Присутні:         члени комісії (12 осіб) за окремим списком та 

запрошені. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
                                      

І. Про стан готовності підприємств, установ, організацій м. 

Старокостянтинів до дій з попередження надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру під час експлуатації об’єктів 

житлово-комунального господарства та інфраструктури  в осінньо-

зимовий період 2020-2021 років 

(Доповідають: головний інженер Старокостянтинівської ЖЕК Віталій 

ЄВТУШЕНКО, директор КП «Водоканал» Ігор МОРОЗ, головний інженер КП 



«Тепловик» Віктор КОБЗЕВ, начальник КРБШП Віктор ТАЩУК , заступник 

начальника комбінату комунальних підприємств Микола БОРИСЕНКО , 

головний спеціаліст відділу культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Раїса ШУМОВА, управління освіти виконавчого комітету міської 

ради, КЗ «Старокостянтинівський ЦПМСД»). 

 

І. Слухали:  Віталія ЄВТУШЕНКА., Ігоря МОРОЗА , Віктора КОБЗЕВА, 

Віктора ТАЩУКА, Миколу БОРИСНЕКА, Раїсу Шумову , які проінформували 

про стан готовності підпорядкованих підприємств, установ, організацій до дій з 

попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

під час експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства та 

інфраструктури  в осінньо-зимовий період 2020-2021 років». 

Вирішили: 

 

1. КП «Тепловик (Олександр ДУШЕНКО), КП «Водоканал» (Ігор МОРОЗ), 

Старокостянтинівській ЖЕК (Олександр ДЕНЕГА), комунальному ремонтно-

будівельному шляховому підприємству  (Віктор ТАЩУК), комбінату 

комунальних підприємств (Володимир БУЛИЧ), управлінню освіти 

виконавчого комітету міської ради (Анатолій ПАСІЧНИК), управління 

культурної політики та ресурсів виконавчого комітету міської ради (Василь 

МУЛЯР), КЗ «Старокостянтинівський ЦПМСД» (Анатолій ШВЕЦЬ) 

забезпечити виконання заходів з підготовки підпорядкованих підприємств до 

осінньо-зимового періоду 2020-2021 років в повному обсязі. 

 

       Термін: до 15 листопада 2020 року 

 

2. Комбінату комунальних підприємств (Володимир БУЛИЧ), 

Старокостянтинівській ЖЕК (Олександр ДЕНЕГА) завершити виконання робіт 

по вирізанню аварійних дерев, що були виявлені в ході перевірок комісій по 

обстеженню аварійних дерев у м. Старокостянтинів, забезпечити готовність 

автономних та аварійних джерел енергозабезпечення об’єктів житлово-

комунального господарства. 

 

       Термін: до 15 листопада 2020 року 

 

3. Старокостянтинівському відділенню ПАТ «Хмельницькгаз» (Олег 

САВЧЕНКО) забезпечити належне функціонування систем газопостачання 

міста, виконання превентивних заходів щодо попередження виникнення 

надзвичайних ситуацій на об’єктах газопостачання та оперативного реагування 

аварійних служб в екстремальних умовах зимового періоду. 

 

Термін: постійно 

 

5. Комунальному ремонтно-будівельному шляховому підприємству (Віктор 

ТАЩУК) забезпечити накопичення запасів протиожеледної суміші та паливно-



мастильних матеріалів в обсягах, призначених для реагування на надзвичайні 

події природного характеру, що можуть виникнути у місті у зимовий період 

2020-2021 років. 

 

       Термін: до 05 листопада 2020 року 

 

6. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету міської 

ради (Наталія ШАБЕЛЬНИК ) протягом осінньо-зимового 2020-2021 року 

проводити обстеження помешкань одиноких, пристарілих та інших соціально 

незахищених верств населення міста з метою недопущення виникнення їх 

переохолодження в період впливу низьких температур у зимовий період. 

 

    Термін: протягом осінньо-зимового 2020-2021 року  

 

7. Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради (Ігор МИХАЛЕЧКО):  

1) Підготувати проект розпорядження міського голови щодо утворення 

міського оперативного штабу із координації дій щодо попередження та 

ліквідації можливих надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період 2020-

2021 року. 

       Термін: до 10 листопада 2020 року 

 

8. Старокостянтинівському РС ГУ ДСНС України у Хмельницькій області 

(Сергій ЧИЖ) провести уточнення плану взаємодії та реагування на 

надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру на об’єктах 

життєзабезпечення міста. 

       Термін: до 01 листопада 2020 року 

 

9. Виконавцям, зазначених у п.1-8 проінформувати комісію про виконання 

вищезазначених рішень до 15 листопада 2020 року. 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Володимира БОГАЧУКА. 

  

ІІ. Про стан створення та накопичення місцевого матеріального резерву, 

резервного фонду бюджету для ліквідації надзвичайних ситуацій 

(Доповідають: завідувач відділу з питань НС та ЦЗН виконавчого комітету 

міської ради Ігор МИХАЛЕЧКО). 

І. Слухали:  Ігоря МИХАЛЕЧКО який проінформував про стан створення та 

накопичення місцевого матеріального резерву, резервного фонду бюджету для 

ліквідації надзвичайних ситуацій. 

Вирішили: 

 

1. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Валентина 

КАМІНСЬКА) при формуванні бюджету міста на 2021 рік передбачити кошти 



для поповнення місцевого матеріального резерву матеріальними цінностями 

відповідно до затвердженої номенклатури. 

2. Керівникам об’єктів підвищеної небезпеки та потенційно-небезпечних 

об’єктів міста забезпечити створення, накопичення та поповнення об’єктових 

матеріальних резервів.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Володимира БОГАЧУКА. 

 

ІІІ.   Про затвердження Переліку потенційно-небезпечних об’єктів та об’єктів 

підвищеної небезпеки м. Старокостянтинів на 2021 рік. 

(доповідає: начальник Старокостянтинівського районного сектору ГУ ДСНС 

України у Хмельницькій області Сергій ЧИЖ). 
 

 Розглянувши інформацію щодо діяльності окремих визначених підприємств та 

організацій міста  

Вирішили: 

 

1. Затвердити перелік потенційно-небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної 

небезпеки м. Старокостянтинів на 2021 рік, що додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Старокостянтинівський 

районний сектор ГУ ДСНС України у Хмельницькій області (Сергій ЧИЖ). 

 

 ІV. Про стан впровадження автоматизованих систем раннього виявлення 

надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в разі їх виникнення на 

об’єктах підвищеної небезпеки м. Старокостянтинів. 

(доповідають: начальник Старокостянтинівського РС ГУ ДСНС України у 

Хмельницькій області Сергій ЧИЖ, директор ТОВ «Старокостянтинівська база 

нафтопродуктів» Віктор ГОРЄЛОВ) 

За результатами обговорення питання стану впровадження автоматизованих 

систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в 

разі їх виникнення на об’єктах підвищеної небезпеки м. Старокостянтинів 

Вирішили: 

 

1. Керівникам об’єктів підвищеної небезпеки м. Старокостянтинів, відповідно до 

ст. 53 Кодексу цивільного захисту України, постанови КМУ від 11 липня 2002 

року № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної 

небезпеки», ДБН В.2.5-76:2014 року «Автоматизовані системи раннього 

виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення» 

вжити заходів щодо впровадження систем раннього виявлення надзвичайних 

ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення на підпорядкованих 

підприємствах. 

                                                                              Термін: до 01 грудня 2021 року 

 

2. Контроль за виконанням покласти на Старокостянтинівський РС ГУ ДСНС 

України у Хмельницькій області (Сергій ЧИЖ). 



 

V. Про підсумки проходження літнього сезону відпочинку людей на водних 

об’єктах міста та вжиття заходів щодо запобігання загибелі людей на водних 

об’єктах міста у зимовий період 2020/2021 року. 

(доповідають: завідувач відділу з питань НС та ЦЗН виконавчого комітету 

міської ради Ігор МИХАЛЕЧКО, начальник Старокостянтинівської аварійно-

рятувальної служби на воді (Анатолій ДЕГАЛЮК) 

 

   Розглянувши підсумки літнього сезону відпочинку людей на водних об’єктах 

міста та вжиття заходів щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах 

міста у зимовий період 2020/2021 року та у зв’язку з тим, що управлінням 

охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання 

рибальства у Хмельницькій області визначено, що любительське та спортивне 

рибальство у місті здійснюється на умовах загального користування 

Вирішили: 

 

1. Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради (Ігор МИХАЛЕЧКО) розробити та подати на 

затвердження заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах міста 

у зимовий період 2020/2021 року. 

            Термін: до 25 листопада 2020 року 

 

2. Старокостянтинівській аварійно-рятувальній службі на воді (Анатолій 

ДЕГАЛЮК): 

1) забезпечити виконання заходів щодо рятування людей на водних об’єктах 

міста у зимовий період 2020/2021 років. 

           Термін: протягом зимового періоду 

 

2) Подати розрахунок потреби коштів на утримання підпорядкованої служби для 

виконання функціональних обов’язків у 2021 році. 

                  Термін: до 01 грудня 2020 року 

 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Валентина 

КАМІНСЬКА) при формуванні бюджету на 2021 рік передбачити кошти, 

призначені на утримання Старокостянтинівської аварійно-рятувальної служби на 

воді, згідно поданих розрахунків. 

4. Управлінню освіти виконавчого комітету міської ради (Анатолій ПАСІЧНИК) 

проводити роз’яснювальну роботу в навчально-виховних закладах міста щодо 

дотримання правил поведінки на воді, льоду. 

                     Термін: постійно 

 

4. Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради (Ігор МИХАЛЕЧКО), 

Старокостянтинівському районному сектору ГУ ДСНС України у Хмельницькій 

області (Сергій ЧИЖ ) проводити через засоби масової інформації (міське 



радіомовлення, газета «Наше місто», офіційний сайт виконавчого комітету 

міської ради) інформаційно-роз`яснювальну роботу серед населення міста щодо 

правил поведінки на воді, льоду. 

                     Термін: постійно 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету 

міської ради (Ігор МИХАЛЕЧКО) та Старокостянтинівський районний сектор 

ГУ ДСНС України у Хмельницькій області (Сергій ЧИЖ ). 

 

VI. Про стан техногенної і пожежної безпеки військової частини А 2502 

(доповідає: командир військової частини А 2502 Євген БУЛАЦИК). 

 

Заслухавши доповідь командира військової частини щодо стану техногенної і 

пожежної безпеки військової частини 

Вирішили: 

 

1. Командиру військової частини (Євген БУЛАЦИК) забезпечити неухильне 

виконання протипожежних заходів на території військової частини, не 

допустити зниження стану боєготовності пожежного підрозділу військової 

частини. 

                                                                                                     Термін: постійно 

 

2.  Контроль за виконанням покласти на Старокостянтинівський РС ГУ ДСНС 

України у Хмельницькій області (Сергій ЧИЖ). 

 

VII. Про заходи щодо організації та проведення виборів під час карантину  
(доповідає: начальник Старокостянтинівського районного сектору ГУ ДСНС 

України у Хмельницькій області Сергій ЧИЖ, начальник 

Старокостянтинівського міськрайонного управління ГУ ДПСС в Хмельницькій 

області Марія МІЦКЕВИЧ. 

Вирішили: 

 

1. Голові територіальної виборчої комісії (Фатіма АБРАНТЕС), головам 

дільничих виборчих комісій забезпечити неухильне виконання порядку 

здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення 

виборів затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 

№ 641. 

2. Начальнику Старокостянтинівського міськрайонного управління ГУ ДПСС в 

Хмельницькій області ( Марії МІЦКЕВИЧ ), завідувачу Старокостянтинівське 

районне лабораторне відділення ( Дмитру СТУПНИЦЬКОМУ ) надати 

необхідну методичну допомогу голові територіальної та головам  дільничих 

виборчих дільниць щодо організації протиепідемічних заходів під час 

організації та проведення виборів. 



3. Начальнику Старокостянтинівського районного сектору ГУ ДСНС України у 

Хмельницькій області (Сергію ЧИЖ) забезпечити чергування (о/с 19 ДПРЧ) 

на виборчих дільницях під час голосування, для забезпечення первинного 

реагування на пожежі. 

4. Начальнику Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області 

(Сергію СТУЧИНСЬКОМУ) забезпечити контроль за виконанням 

епідеміологічних заходів на виборчих дільницях під час голосування. 

 

                                                                               Термін: на час виборів 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Старокостянтинівський          

районний сектор ГУ ДСНС України у Хмельницькій області (Сергій ЧИЖ ), 

Старокостянтинівське міськрайонне управління ГУ ДПСС в Хмельницькій 

області(Марія МІЦКЕВИЧ). 

 

 

Перший заступник 

голови комісії      Володимир БОГАЧУК 

 

Секретар комісії      Володимир ГОРДІЙЧУК  
 

 

 

 

 

 


